Referentie aardappelteler Geraats

Aardappelen tot juli
goed bewaren

Vraag van Geraats
Aardappelen met een langere houdbaarheid en betere kwaliteit.

De broers Bert en Johan Geraats van
Geraats Aardappelen produceren circa
30.000 ton frietaardappelen per jaar.
Totdat afnemers hun producten ophalen
voor verdere bewerking tot frietproducten,
liggen de aardappelen in twee gloednieuwe
bewaarloodsen: de ene helft in een luchtgekoelde bewaring, de andere helft in een
mechanisch gekoelde bewaring. Midden in
het bewaarseizoen nam ENGIE een kijkje.
Verschillen de aardappelen uit de twee typen
bewaringen na vier maanden in kwaliteit?
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De producten lang goed houden was voor-
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Oplossing ENGIE
Nieuwe mechanische
bewaaroplossing om
aardappelen buitenluchtonafhankelijk te koelen,
drogen en te bewaren.
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Geraats Aardappelen:

dat wij produceren leidt dat tot aanzienlijk
meer opbrengst, onderschat dat niet.

“Mechanische koeling
leidt tot een aanzienlijk
hogere opbrengst.”

Het ziet ernaar uit dat we onze aardappelen
tot juli goed kunnen bewaren zonder dat ze
gaan kiemen, maar het blijft een hele uitdaging! Onze afnemers in de frietindustrie
zijn dan jaarrond verzekerd van knapperige
aardappels die mooi geel bakken.”
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